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CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LES CARAVANES
DEL PARC D’ATRACCIONS DE LES FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU 2022
Avisos importants de les caravanes-habitatges:
-

Queda prohibida l'entrada a la plaça Europa fins al 21 d’abril del 2022.

-

Les caravanes hauran d’estar degudament senyalitzades amb una cartolina que es podrà obtenir a
les oficines de Fisersa.

-

Totes les caravanes que solicitin connectar-se a la xarxa elèctrica de la plaça Europa hauran de
complir el reglament electrotècnic en el seu apartat ITC-BT-41 i per tant tot el disposat a la norma
UNE 20460-7-708.

-

A títol orientatiu significa que: s'ha de portar una connexió específica en el cas que sigui convenient
connexió trifàsica o monofàsica - tipus “cetac” amb limitació de potència 6 ampers per monofàsic i 10
ampers per trifàsic. La longitud màxima de l'escomesa serà de 25 m, secció mínima 2,5 mm2, amb
conductor de terra identificat (bicolor groc i verd) i neutre de color blau.

-

S’assignarà un espai específic a cada caravana segons les seves dimensions per tal d’ocupar un
espai que compleixi amb les normes de seguretat.

Número de caravanes permeses per tipus d'atracció:
-

Pistes d’autoxoc - 1 caravana

-

Casetes de fira (boteller, rateta, anelles i similars...) - 1 caravana

-

Casetes de tir (escopetes, dards, pilotes, bàsquet, penalti, xorro d’aigua i similars...) - 1 caravana

-

Tómboles (toca-toca, casino, bingo, grues i similars...) - 1 caravana

-

Aparells infantils - 2 caravanes
(pesca, escalextric, pista americana, elàstics, trenets, rulo, autoxoc infantil, cinema 3D,
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barquetes, voladors, cavallets, gronxadors, inflables i similars...)
-

Bar (sense terrassa) - 2 caravanes

-

Bar-restaurant amb terrassa - 2 caravanes

-

Xurreria (patatera, creperia i similars...) - 1 caravana

-

Llaminadures (fruits secs, caramels, crispetes i similats...) - 1 caravana

-

Aparells de grans dimensions de menys de 100 m2 - 2 caravanes

-

Aparells de grans dimensions de més de 100 m2 - 2 caravanes

-

Aparells de grans dimensions de més de 300 m2 - 2 caravanes

-

Venda ambulant de globus - Cap caravana

-

Altres atraccions no especificades - Cap caravana

